Usnesení ze 17. zasedání rady městyse,
konaného dne 30. 07. 2015 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) Se sdělením Okresního státního zastupitelství v Rychnově nad Kněžnou ve věci
trestního řízení a podání obžaloby.
b) S výsledky závěrečné kontrolní prohlídky upravovaných prostor v domě čp. 91 – Dům
služeb.
c) S žádostí …………………………………….. na odkup části pozemku parc. č. 162/18 v k.ú.
Doudleby nad Orlicí. Žádost bude projednána na VZ ZM.
d) S žádostí ………………………………….. o provedení změny vytápění restauračních místností
Lena.
e) S žádostí ……………………………………… o přidělení obecního bytu.
f) Se zápisem školské rady.
g) S postupem při přípravě výběrového řízení na dostavbu budovy základní školy.
h) Se Sdělením MěÚ Kostelec nad Orlicí k rámcové smlouvě o poskytování mobilních
služeb se společností Vodafone a.s.
i) S informací o zvýšení ceny za stavební parcely v lokalitě Na Slovensku z důvodu
schválení novely zákona č. 334/1992 Sb.
2. Schvaluje:
a) Cenovou nabídku společnosti AT Com plus a.s. Opočno na zabezpečení sběrného
dvora kamerovým systémem. Na provedení prací bude výše uvedené společnosti
zaslána objednávka.
b) Smlouvu s firmou Ing. Vladimír Pavlík Projekční kancelář – Varovné systémy v
předloženém znění.
c) Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Tlapnet s.r.o.
d) Nákup nového pracovního stolu do prostor nové lékárny za cenu 15 962,- Kč bez DPH.
e) Zahrnutí ceny nového pracovního stolu v prostorách lékárny do nájemní smlouvy
s dobou odpisu na 15 let.
f) Novou smlouvu s Mgr. Martinou Bačinovou na pronájem nebytových prostor v čp. 91
za účelem zřízení lékárny od 01. 08. 2015 na dobu neurčitou.
g) Rozpočtové opatření č. 10.
3. Souhlasí:
a) Se změnou vytápění restauračních místností objektu Lena za podmínky, že změna
bude zrealizována v souladu se všemi platnými předpisy.
b) Se závěry školské rady ohledně problematiky III. třídy MŠ, které jsou v písemné
podobě přílohou tohoto jednání.
4. Předává komisi sociální a zdravotní k projednání:
Žádost ………………………………….. o přidělení obecního bytu.
5. Doporučuje:

Přizvat do příštího jednání rady městyse k otázce dokončení rekonstrukce ZŠ zástupce
firmy EDIFICE construction & consulting, s.r.o. Praha.
6. Ukládá starostovi městyse:
Obrátit se dopisem na příslušná ministerstva s dotazem, jak lze vzniklou situaci řešit.

Zapsal: Jiří Skalický

………………………..…………………………
Jiří Kaplan, starosta městyse

………………………..…………………………
Jiří Skalický, místostarosta

